
 

Giżycko 2019     
Rejs żeglarski po Mazurach 
       

Przedstawiamy najważniejsze informacje o rejsie żeglarskim organizowanym dla 
uczniów MSP, gimnazjum i i liceum Paderewski w Lublinie: 

         

   ZIELONA SZKOŁA 

      POD ŻAGLAMI 

Kto jedzie? 

Kiedy? 

Cel wyjazdu? 

Dokąd? 

Uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Paderewski 

12-16 czerwca 2019 r. ( 5 dni od środy do niedzieli) 

nauka żeglarstwa jachtowego, pierwszej pomocy, ratownictwo wodne. 

Giżycko – Mikołajki – Ryn – Wilkasy – Giżycko 
lub Giżycko – Sztynort – Węgorzewo – Wilkasy – Giżycko 

** Proponowana trasa rejsu może ulec zmianie ze względu na warunki 
   atmosferyczne lub/oraz zdarzenia losowe. 

Cena? 800 zł – cena obejmuje: 
opiekę doświadczonego sternika (z uprawnieniami wychowawcy), 
zakwaterowanie na jachcie Antila 26, Maxus 26 itp., pełne wyżywienie 

na jachcie (3 posiłki dziennie przygotowywane przez uczestników), 
program wyjazdu, podstawowe szkolenie żeglarskie, atrakcje podczas 

rejsu (szkolenie z survivalu, praktyczne szkolenie „Mały Ratownik”, 
konkurs żeglarski, gry i zabawy integracyjne, konkursy oraz nagrody 

rzeczowe, korzystanie ze sprzętu sportowego), opłaty portowe i koszt 
paliwa do jachtów, ubezpieczenie NNW. 
Cena nie obejmuje: 
Natrysków i toalet w portach (2-12 zł) 

Każdy uczestnik musi posiadać podstawowe umiejętności pływania. 

Kartę należy pobrać i złożyć wypełnioną u organizatora rejsu p. Roberta Rogali  
(pokój n-li wf 208). Po drugie, również do 10 kwietnia br. należy wpłacić zaliczkę  
w kwocie 150 zł gotówką u organizatora rejsu. Pełną kwotę (czyli pozostałą część opłaty 
650 zł) za wyjazd należy wpłacić przelewem na konto Pro-Sailing Adam Woźnicki: 
Nr 04 1910 1048 2262 6352 2926 0001 do 30 kwietnia 2019 (koniecznie z dopiskiem 
„Imię i nazwisko dziecka + Szkoła pod żaglami „Paderewski” 2019 w tytule przelewu. 

Niezbędne 
umiejętności? 

Co trzeba zrobić?     Po pierwsze, do 10 kwietnia br. trzeba złożyć kartę kwalifikacyjną ! 

Prosimy o kontakt z koordynatorem, 
panem Robertem Rogalą 
kom. 665 702 220 
lub e-mail: rrogala@paderewski.lublin.pl 

Potrzebujesz więcej informacji, masz 
pytania na temat Rejsu Żeglarskiego 2019? 


